
TOETSWIJZER

  WAT LEERDE IK?

Maak ook enkele oefeningen  opnieuw in het werkboek op vol gende pagina’s:

Ik leerde het verschil tussen weer en klimaat en verschillende klimaattypes ontdekken; 
Ik leerde in mijn eigen woorden vertellen waarom het op bepaalde plaatsen op aarde warmer of kouder is; 
Ik leerde in mijn eigen woorden vertellen hoe natuurlijke verschijnselen verband houden met de seizoenen en 
waarom wij vier seizoenen kennen; 
Ik leerde de evenaar en de polen aanduiden op de globe; 
Ik kan verschillende soorten landschappen herkennen, benoemen en met hun kenmerken verbinden;
Ik kan verbanden leggen tussen klimaat, vegetatie en landschap;
Ik kan voorbeelden van natuurlijke en kunstmatige grenzen geven; 
Ik kan de atlas gebruiken om werelddelen en oceanen te situeren en natuurlijke en kunstmatige grenzen op te 
zoeken; 
Ik kan toeristische landschappen herkennen, verbinden met de kenmerken van een toeristische omgeving en 
de voor- en nadelen van toerisme verwoorden; 
Ik kan voorbeelden geven van hoe de natuur en het klimaat een invloed hebben op samenlevingsvormen, 
leefgewoonten, woningbouw, kleding ...;
Ik kan gericht samenwerken in kleine groepen en daarbij iets aan elkaar uitleggen; 
Ik leerde hoe mensen hun kleding aanpassen aan het weer en het klimaat door de passende materialen en 
technieken te kiezen; 
Ik leerde nadenken over de gevolgen van de klimaatopwarming en materialen en technieken kiezen om zelf 
kleding voor het veranderende klimaat te ontwerpen; 
Ik leerde in groepsverband een ontwerp mondeling toelichten en van feedback voorzien; 
Ik leerde mijn eigen geografische streek en twee andere streken in België op een kaart herkennen en 
onderzoeken;
Ik leerde verbanden afleiden tussen reliëf, landschap, bodemsoort, bebouwing, landbouw, industrie, 
tewerkstelling en toerisme; 

Onthoudkaders
Overloop altijd eerst de onthoudkaders in het werkboek!
Deze kaders bevatten de meeste leerstof die je moet kennen voor de toets.

21ste eeuwse vaardigheden

Communiceren: 
• Ik kan uitleggen hoe iets in elkaar zit.

Toetswijzer Wereldkanjers 6 - Waardige aarde

Op Scoodle Play, het online platform, 
kun je op elk moment extra oefenen 

op de geziene leerstof. Er is ook telkens 
een voorbeeldtoets aanwezig die je kunt 

maken als voorbereiding op de thematoets.

Zefregulering:
• Ik kan een taak uitvoeren zonder hulp.

Activiteit 2:   Oef. 1-4, p. 6-8 
Activiteit 3:   Oef. 2, p. 11
Activiteit 4:   Oef. 2, p. 16-19 
Activiteit 5:   Oef. 1-2, p. 22-23  
Activiteit 6:   Oef. 3-5, p. 26-28

Waardige aarde

NAAM: ..................................

Hallo! Ik ben Kosmo.  
Ik neem je mee doorheen alles wat je de voorbije weken hebt geleerd. 
Kijk je even mee?
mee? 

 




